
Nr 8  (63) AUDRU VALLA LEHT SEPTEMBER 2017

Audru pargi uus laululava ja alevikukeskuse 
arendamine loovad vallale uue ilme 

2017. aasta pole veel lõppenud ja lisaks 
juba eelmises vallalehes kajastatud 
suurtele ehitustele on ridamisi veel 
väiksemaid ettevõtmisi, mis sugugi 
mitte vähem olulised pole.

Abivallavanem Priit Annus, mis 
on lisaks kõige suurematele tege-
mistele, Aruvälja uue külakeskuse 
ehitamisele ja Audru Kooli renovee-
rimisele, tähtsat tulemas?

2017. aasta töödest on hetkel tege-
mises veel päris üksjagu ehitusi. Val-
larahva seas väga oodatud projektina 
ehitatakse hetkel Audru pargi uut lau-
lulava. Selle väga huvitava ruuporiku-
julise laululava arhitektuurse lahenduse 
on loonud PIN Arhitektid OÜ, kes jäl-
gis hoone sobivust ümbruskonda ning 
soovis anda sellele omanäolise ilme. 
Lava ehitatakse täielikult betoonist ja 
kaetakse osaliselt dekoratiivpuiduga. 
Vana puidust tantsuplatsi asemele on 
kavandatud betoonist tantsuplats koos 
põrandasse installeeritud valgustuse-
ga. Laululava ehitushanke võitjaks 
on Pärnu REV Ehitus OÜ ja ehituse 
maksumus on 260 000 eurot. 

Miks just ruuporikujuline lau-
lulava ning kas uus lava annab või-
maluse ka suurematel kollektiividel 
esinemiseks?

Ruupori kuju on arhitektide poolt 
pakutud mõte, et teha midagi teistsu-
gust võrreldes tavaliste laulukaartega. 
Lava eriline kuju on toeks ka akusti-
kale, et helid oleks pealtvaatajale või-
malikult hästi kätte toodud. Akustika 
on modelleerinud osaühing Akukon. 
Lava ehitades on arvestatud , et esineda 
oleks võimalik nii koorilaulu kui rahva-
tantsuga ja lavale on võimalik tuua ka 
suuremaid ansambleid. Pealtvaatajate 
ala on plaanis välja ehitada tulevikus 
jätkuprojektina. Pealtvaatajate alale 
rajatakse murukivist plats, millele 
on projekteeritud uued statsionaar-
sed pealtvaatajate pingid. Ülejäänud 
teede ja valgustuse väljaehitamiseks 
kogu pargi alale on samuti koostatud 
projekt ja toetust oleme taotlenud ka 
Keskkonnainvesteeringute keskusest, 
kuid esialgu oleme jäänud toetuseta.

Sel aastal kolis vallapäevade laat 
pargi asemel hoopiski Audru kesk-
väljakule. Kas ka selle alaga on plaa-
nis midagi ette võtta?

Jah, on olemas juba ka visioon, 
kuidas vallakeskust arendada ja atrak-
tiivsemaks muuta. MTÜ Linnalabor 
poolt on koostöös vallaelanikega koos-
tatud visioon, kus on ära kavandatud 
aleviku südames voolava jõe kallas-
tele promenaadid ning vallamaja ja 
AS Japsi tootmishoonete vahelisele 
haljasalale keskväljak, kus tulevikus 
võiksid hakata toimuma nii üritused 
kui laadad-turupäevad. Vallakeskuse 

arendamine ongi järgnevate aastate 
tööplaani üks osasid. Kui valla halla-
tavad hooned saavad selle aastaga kõik 
heasse seisukorda, siis edaspidi on üks 
arenguprioriteetidest tegeleda avaliku 
ruumi kujundamise ja atraktiivsemaks 
muutmisega.

Kas valla hallatavad hooned on 
saanud kõik korda?

Jah, põhimõtteliselt on valla hal-
latavatel asutustel ring peal. Lisaks 
suurtele ehitustele Aruväljal ja Audru 
Koolis, renoveeriti suvel Lavassaare 
rahvamaja välisfassaad. Varasemad 
fassaadi ehituslikud vead on paranda-
tud ning see on saanud uue krohvi ja 
värvi. Rahvamajas tegutseb Lavassaare 
külaselts, kellel on nüüd hoone, mis 
kaunis nii seest kui väljast. Lisaks sai 
Lavassaares nagu osaliselt ka Papsaa-
re külas ja Audru alevikus, koostatud 
täiesti uus tänavavalgustuse projekt. 
Kavandatud on kogu Lavassaare alevi 
tänavavalgustuse uuendamine sarna-
selt Jõõpre, Kõima ja teistele küladele 
kaugjuhitava led-lahendusena. Esimese 
võimalusena näeme toetusvõimaluse 
taotlemist Keskkonnainvesteeringute 
Keskuselt aastal 2019.

Lavassaare rahva jaoks on kindlasti 
oluline ka Lavassaares staadioni elu-
jõulisus. Juba ongi käimas ümberku-
jundamise projekteerimine, mille tu-
lemusel võiks Lavassaare staadionist 
saada hea kontserdi-ja tantsupeoplats 
kogu Pärnumaa rahvale.

Missuguseid tegemisi mujal piir-
konnas veel lisaks tehtud on?

Päris olulised teemad on kanalisat-
siooniga seotud probleemid. Juba selle 
aasta lõpus on kavandatud nii Jõõpre 
Kool kui lasteaed liita Jõõpre küla ühis-
kanalisatsiooniga, kuna tänane kooli 
biopuhasti on tõusuveega perioodili-
selt üleujutatav ja selle toimimine on 
ebastabiilne. Sarnane probleem on ka 
Audru Koolil, mistõttu ongi teosta-
misel kaks projekti – mõlema objekti 
liitmine ühiskanalisatsiooniga, et väl-
tida edasist tõrgeteta tööd. Mõlemat 
kõnealust projekt veab eest AS Pärnu 
Vesi. Samuti on AS Pärnu Vesi otsimas 
lahendusi Jõõpre joogivee kvaliteedi 
parandamiseks. Ja ka see on üks nii 
Audru valla kui AS Pärnu Vee priori-
teete, mis on vajalik võimalikult kii-
resti lahendada. Lisaks sai ka Jõõpre 
Kooli fassaad uue kuue. Rõõmustavaid 
uudiseid on ka Kihlepa rahvale, kus 
kohalik kogukond soovis kavandatud 
lahtise veehoidla asemel näha kinnist 
mahutitega veevõtukohta. See on mak-
sumuselt küll kordades kallim, kuid 
ohutum ja ka püsivam. Nõusoleku selle 
ehitamiseks järgmise aasta eelarvest on 
volikogu majandus- ja planeerimisko-
misjon juba ka andnud.

Oktoobris toimuvad taaskord koha-
like omavalitsuste valimised, Audru 
vallas siis seekord ajalooliselt esimest 
korda Pärnu linna volikogusse. Mitte 
vähem tähtis ei ole, et samade vali-
mistulemuste alusel moodustatakse 
ka tulevase Audru osavalla osavalla-
kogu koosseis. Osavallakogusse, mis 
saab olema kohalike elanike olulisim 
häälekandja uues omavalitsuses, saavad 
valituks rahvastikuregistri järgi Aud-
rus elavad kandidaadid, kes said koha 
Pärnu linna volikogusse ning ülejäänud 
liikmed neile antud häälte arvu järgi. 

Eelhääletamine toimub 5.-11. ok-
toober. Elektrooniline hääletamine 
toimub 5. oktoober kell 9.00 kuni 11. 
oktoober kell 18.00. Väljaspool elukohta 
on võimalik hääletada 5.-8. oktoober 
kell 12.00-20.00 maakonnakeskuses 
aadressil Kaubamajakas, Papiniidu tn 
8, Pärnu ning 9.-11. oktoober kell 12.00-
20.00 valimisjaoskonnas nr 12 Audru 
vallamajas, Pärna allee 7, Audru alevik, 
Audru vald. Eelhääletamine toimub 9.-
11. oktoober kell 12.00-20.00 ka kõigis 
elukohajärgsetes valimisjaoskondades. 
Valimispäeval, 15. oktoobril 2017, saab 
hääletada ainult valimisjaoskonnas asu-
vas hääletamisruumis kell 9.00-20.00. 

Mõjuval põhjusel saab taotleda hääle-
tamist kodus, taotluse võite esitada ka 
telefoni teel elukohajärgsele jaoskonna-
komisjonile valimispäeval kella 9.00-st 
kuni 14.00-ni. Valimisjaoskonda min-
nes võtke kindlasti kaasa isikut tõendav 
dokument. 

Jaoskondade asukohad on samad, 
mis eelmistel valimistel, muutunud on 
vaid numeratsioon (Audru vallas asu-
vad jaoskonnad järjekorranumbritega 
12-17). Samas võib nendel valimistel 
osadel inimestel olla muutunud nen-
de elukohajärgne jaoskond, mistõttu 
palume kõigil lugeda tähelepanelikult 
endale saadetud valijakaarti. Jaos-
konnad Audru valla territooriumil on 
järgmised:
•	 valimisjaoskond nr 12 – Pärna allee 

7, Audru alevik, Audru vald, Pärnu 
maakond

•	 valimisjaoskond nr 13- Lihula mnt 
10, Audru alevik, Audru vald, Pär-
nu maakond

•	 valimisjaoskond nr 14 – Lindi kool, 
Lindi küla, Audru vald, Pärnu maa-
kond

•	 valimisjaoskond nr 15 – Kahva tee 
2, Papsaare küla, Audru vald, Pärnu 
maakond

•	 valimisjaoskond nr 16 – Jõõpre rah-
vamaja, Jõõpre küla, Audru vald, 
Pärnu maakond

•	 valimisjaoskond nr 17 – Mehaanika 
tn 6, Lavassaare alev, Audru vald, 
Pärnu maakond

Audru, Paikuse ja Tõstamaa 
valla ning Pärnu linna ühinemisel 
moodustuva Pärnu linna volikogus saab 
olema 39 liiget, kellest 8 tulevad vali-
misringkonnast nr 2 ehk Audru, Pai-
kuse ja Tõstamaa vallas kandideerivate 
kandidaatide hulgast. Kõik vähemalt 
16-aastased ja rahvastikuregistri järgi 
Audru vallas elavad inimesed saavad 
anda oma hääle ühele järgmistest kan-
didaatidest.

Tulge kõik kindlasti valima, sest 
ainult teie määrate, kui kõvasti ja kelle 
kaudu Audru elanike hääl suures vo-
likogus kostub. Samuti on uue Pärnu 
linna kontekstis tegemist ajaloolise 
hetkega, millest on teil kõigil võimalus 
osa saada. Ärge jätke seda võimalust 
kasutamata ning ületame sellel aastal 
2002. aastast pärineva 53,9 % valimis-
aktiivsuse piiri. 

Katri Pruul
Audru vallasekretär

Pärnu linna valimiskomisjoni liige

2. Valimisringkonna kandidaadid:
Pärnu Ühendab
128 Tarmo Vanamõisa
129 Karin Miidu
130 Birgit Pere

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
161 Kuno Erkmann
162 Siim Suursild
163 Eero Rändla
164 Jaanus Põldmaa
165 Toomas Aaviste
166 Lembit Alliksaar
167 Priit Annus
168 Avo Hansberg
169 Raiko Hiis
170 Harry Järmut
171 Oliver Kikas
172 Ado Kirsi
173 Rita Kurgu
174 Jekaterina Kuru
175 Janely Kuuskler-Adler
176 Aare Külaots
177 Merle Lillak
178 Raivo Loorits
179 Arvo Lorents
180 Marko Luhaoja
181 Jüri Makarov
182 Karmo Näkk
183 Eino Ojandu
184 Tiina Ojaste
185 Kai Oraste
186 Annika Põltsam
187 Toomas Rehe
188 Margus Saare
189 Mati Sutt
190 Jaan Tamme

191 Peep Tarre
192 Urmas Teeäär
193 Marge Tuul
194 Toomas Õmblus
195 Kristjan Õunpuu

Eesti Reformierakond
237 Andrei Korobeinik
238 Marika Valter
239 Sirje Suurevälja
240 Angelika Sild
241 Angela Männik
242	Anu	Tammearu-Mežule
243 Joosep Kalbus
244 Valdor Telve
245 Liis Leppnurm
246 Maie Valter
247 Mait Talvoja
248 Anu Randmaa
249 Urmas Reinfeldt
250 Karoliine Kask
251 Tõnu Salu
252 Toomas Rõhu

Meie Pärnu
266 Anu Benström

Eesti Ellujäämise Kogukond
269 Liis Ellert
270 Oliver Kollamaa

Eesti Keskerakond
300 Ardo Aasa
301 Paul Karlep
302 Aivar Ild
303 Sirje Jaanimets

304 Viljar Kaal
305 Raivo Kandelin
306 Eve Käär
307 Valter Landing
308 Leo Pärnik
309 Merike Tuhkanen

Sotsiaaldemokraatlik Erakond
332 Mark Soosaar
333 Maie Kalbus
334 Madis Veskimägi
335 Ülle Runnel
336 Meelis Tiido
337 Katrin Zagorski
338 Viktor Iljin
339 Anne Rebane
340 Jarmo Tael

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
394 Heldur Paulson
395 Maia Penu
396 Alar Laneman
397 Hanno Luukas
398 Eerik Philips
399 Anne Kõrnas
400 Jüri Ild
401 Mati Lehola
402 Marju Orasmäe
403 Riho Saal
404 Leo Killing
405 Siim Saareoja
406 Anne Orav
407 Ahti Laurimäe
408 Harri Moks
409 Kunnar Hunt

Kohalikud valimised 2017

Nelja- ja enamlapselise pere liikmete tasuta sõit  
Pärnumaa avalikel bussiliinidel 

Alates 1. septembrist hakkas kehtima 
Pärnu maavanema 18.08.2017.a. korral-
dus nr 1-1/17/305 „Avaliku teenindami-
se lepingu alusel maakonna bussiliini-
veo sõidukilomeetri tariifi, piletihinna 
ja sõidusoodustuste kehtestamine”.

Selle korralduse p. 8.2. kohaselt 
saavad Pärnu maakonna avalikel bus-
siliinidel tasuta sõidu õiguse nelja- ja 
enamlapselise pere liikmed, kes on 
rahvastikuregistri andmetel Pärnu-
maa kohalike omavalitsuste elanikud. 
Nimetatud korralduse alusel ei saa ta-
suta sõita Pärnu linnaliinidel, küll aga 
ülejäänud maaliinidel, sh Sindi ja Sauga 
liinid.

Korralduse p. 10.4. kohaselt toimub 

nelja- ja enamlapseliste perede liikmete 
tasuta sõidu võimaldamine vastavate ko-
halike omavalitsusüksuste poolt kinni-
tatud ja MTÜ Pärnumaa Ühistranspor-
dikeskusele edastatud taotluste alusel.

Vastav soodustus kantakse bussikaa-
rdile (st seotakse inimese isikukoodi-
ga) Pärnumaa Ühistranspordikeskuse 
poolt Pärnu bussijaama klienditeenin-
duspunktis.

Korralduse p. 7 kohaselt antakse 
isikutele, kellel on tasuta sõidu õigus, 
kuid kellel ei ole veel bussikaarti, esi-
mene kaart tasuta (tavahind 2 €). Tasuta 
kaarte väljastavad bussijaama kassad. 
Bussikaardina saab kasutada ka Pärnu 
linna koolides kasutusele võetavat uut 

elektroonilist õpilaspiletit.
Seoses eeltooduga ootame Audru 

valla nelja- ja enamlapseliste perede 
taotlusi, kes soovivad tasuta sõidu õigust 
kasutada. Taotlused peavad iga nelja- ja 
enamlapselise pere liikme kohta sisal-
dama alljärgnevaid andmeid:

Isiku nimi, isikukood, tasuta sõidu 
õiguse kehtivuse lõpukuupäev (tasuta 
sõidu õigus kehtib kuni vähemalt neli 
pere last on alaealised).

Taotlused palume saata Audru Valla-
valitsusele aadressil Pärna allee 7, Aud-
ru alevik, 88301 või e-posti aadressile 
info@audru.ee

Lisainfo tel. 53446718 Sirli Sabiin, 
sirli.s@audru.ee

(KH)

Audru pargi laululava eskiis
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15. juuni
Tunnistati osaliselt keh-

tetuks Rallipõllu kinnistu ja 
Leevälja I kinnistu detailpla-
neering.

Kehtestati Saugaserva 
kinnistu detailplaneering.

Omistati „Aasta õpetaja“ 
tunnustus Tiia Tammele ja 
Ivi Sutile.

Muudeti Audru Vallavoli-
kogu 07.04.2016 määrust nr 
12 „Audru vallavara valitse-
mise kord“.

Muudeti Audru Vallavoli-
kogu 15.10.2015 määrust nr 
19 „Otsustusõiguse ja ülesan-
nete täitmise delegeerimine“.

Otsustati seada sõidu-
teeservituut Aruvälja kooli 
kinnistule Indreku, Ilvese ja 

Tisleri kinnistute igakordse 
omaniku kasuks.

Anti luba varaliste kohus-
tuste võtmiseks ühishanke 
korras elektrienergia ostmi-
seks perioodiks 01.01.2018-
31.12.2019.

Eraldati reservfondist raha 
Audru laululava ehitamiseks. 

Muudeti Audru Vallavoli-
kogu 10.03.2016 määrust nr 8 
„Audru valla sotsiaalteenuste 
kord“.

Algatati Audru valla aren-
gukava muutmine.

Kinnitati osaühing Lavas-
saare Kommunaal põhikiri.

31. august
Tunnistati kehtetuks Aud-

ru Vallavolikogu 07.10.2010 

määrus nr 28 „Audru Huvi-
alakeskuse õpilaste osalusta-
su kinnitamine ja tasumise 
kord”.

Määrati rahaline pree-
mia taekwondo sportlasele 
Tauri Kaldmäele, kes 17.-19. 
märts 2017 Nymburkis (Tšeh-
hi) toimunud ITF versiooni 
taekwondo võistlustel Czech 
Open saavutas täiskasvanute 
kuni 64 kg kategoorias kuld-
medali sparringus ja pronks-
medali kompleksharjutuses.

Kinnitati Audru Vallava-
litsuse struktuur ja teenistus-
kohtade koosseis, millega li-
sati struktuuri noorsootöötaja 
teenistuskoht.

Otsustati anda Aruvälja 
Külakeskuse hoone osalis-

se tasuta kasutusse Aruväl-
ja Suurküla Seltsile kuni 
31.12.2042.

Otsustati Aruvälja kooli 
võõrandamine enampakku-
mise korras alghinnaga 85 
000 eurot.

Anti luba varaliste kohus-
tuste võtmiseks seoses Audru 
Kooli arvutiklassi seadmete 
rentimise, allasutuste katla-
majadele diiselkütuse ost-
mise ja suvise teedehoolduse 
hangete korraldamisega.

Anti Pärnu linnale nõus-
olek taotluse esitamiseks 
hoolekandeasutuste hoonetes 
energiatõhususe ja taastuve-
nergia kasutuse edendamise 
toetuse saamiseks.

Vallavolikogu istungitel

Vallavalitsuse istungitel

VALLAVANEMA VEERG

Kergliiklusteedest
Neli aastat tagasi viidi vallaelanike seas läbi küsitlus – m’illised 
on ootused lähiaastate arenguteks Audru vallas? Üks sagedamini 
mainitud ootusi oli uute kergliiklusteede ehitamine ja seda just 
Audru aleviku ja Pärnu linna vahelisel suunal. Täna saame 
vallavalitsuse poolelt raporteerida ülesande täitmisest. Alates 
Uruste bussipeatusest saab sõita jalgrattaga või kõndida Pärnu 
linna või sealt edasi Sauga alevikku, Tammistesse, Paikusele 
ja Sinti turvaliselt mööda kõnniteed. Sellise mahuka projekti 
elluviimine on olnud tõsine koostöö/väljakutse/katsumus, kus 
ristusid avalikud huvid, maaomanike huvid, Maanteeameti 
huvid ja loomulikult ka peamise rahastaja – EAS-i ootused ja 
huvid. Siinkohal tahan tänada kõiki osapooli äärmiselt mõistliku 
suhtumise eest, mis võimaldas tööd lõpuni viia. 

Valgeranna kõnniteest.
Vallavanemana olen saanud mitmeid küsimusi Valgeranna 

kõnnitee kohta. Nimelt eristub see tee teistest valla kõnniteedest. 
Sellel kõnniteel on kaks erinevat omanikku ja haldajat. Lõik, 
mis algab Lihula maanteest ja kulgeb kuni Valgeranna sillani, 
on rajatud Maanteeameti poolt tema eelarvest ning ka selle lõigu 
hooldaja on sama amet. Tee on n.ö kleebitud põhimaantee külge, 
kasutades ära olemasolevat piisavalt laia teetammi. Erinevalt 
paljudest teistest sarnastest kõnniteedest, kasutatakse selle tee 
kõnni-	ja	sõidutee	eraldusribal	plastikust	oranže	märgiseid.	
Kõnnitee Valgeranna sillast kuni Valgeranna parklani on valla 
omandis. Esialgselt oli teelõik sillast kuni nn Andropffi teeni 
planeeritud sõidutee linnapoolsesse külge, kuid kuna vald ei 
saavutanud kokkulepet maaomanikega (välismaalased), rajati 
ka see lõik golfiväljakupoolsele küljele. Küsimusi on tekitanud 
mürabarjäär ühel lõigul. Tegemist on valla ja maaomaniku vahel 
sõlmitud kompromisstingimusega, kuna maaomanik soovib 
tulevikus rajada oma suhteliselt väikese ehitusalaga kinnistule 
eramu ning rajatud tee on veelgi märkimisväärselt vähendanud 
tema kinnistut. 

Teine sage küsimus on: kas olete kindlad, et tee ja golfiväljaku 
vahel olevad tiigid ei hakka teed uputama? Iseenesest on oht 
olemas, aga golfiväljaku omanik on planeerinud paigaldada 
peale hooaja lõppu tiikidele jõe suunal täiendavad ülejooksud, 
mis peaksid seda riski maandama. 

Kuigi oleme suure projektiga kõnniteede suunal „maha saa-
nud“, jätkuvad selles suunas ka tegemised edaspidi. Konkreetselt 
on käsil projekteerimistööd kõnniteele, mis algab Põldeotsa 
bussipeatusest kuni Uruste bussipeatuseni ja kõnniteede val-
gustusprojekt Valgeranna tee ja Sadamatee lõigul. Samuti ootab 
riiulil juba valmis projekt kõnnitee rekonstrueerimiseks Veski 
bussipeatuse ja Pärna allee vahelisel lõigul. 

Liu, Lindi ja Kõima poolt tuleva jalgrattaliikluse kavandame 
suunata lähiaastatel tolmuvaba katte saavale Poldri tammi teele. 
Nimelt on ka Poldri tammi tee üks valla sagedamini külastata-
vaid turismiatraktsioone, kust avanevad hunnitud vaated Pärnu 
linnale ja lahele.

Siim Suursild
vallavanem

10. august
Kehtestati lasteaiaõpetaja 

töötasu alammäär.
Algatati hankemenetlu-

sega lihthange „Audru kul-
tuurikeskuse siseruumide 
renoveerimine“.

Kinnitati avatud hankeme-
netlusega lihthanke „Audru 
kultuurikeskuse küttesüs-
teemi ehitamine“ tulemused.

Väljastati kasutusload 
Marksa külas Takri kinnis-
tule rajatud päikeseelektri-
jaama, Audru alevikus Lui-
ge tee 9/1 püstitatud elamu, 
Papsaare külas Meremetsa 
tee 6 püstitatud elamu ja 
Ahaste külas Aruvälja rah-
vamaja kinnistule püstitatud 
rahvamaja-lasteaia kasutusele 
võtmiseks.

Anti ehitusload Papsaare 
külas Vahe tee 3 ja Kulli-
männiku tee 6 üksikelamu 
püstitamiseks, Valgeranna 
külas Leetsi tee 2 abihoone 
püstitamiseks, Jõõpre külas 
Aasa kinnistul puurkaevu 
rajamiseks, Audru alevikus 
Raku tee 2 puurkaevu raja-
miseks ja Kõima külas Lehe 
kinnistul asuva kelder-kuuri 

ümberehitamiseks kelder-
tootmishooneks.

Kehtestati vallavalitsuse 
haridus- ja kultuuriasutustes 
osutatavate teenuste ja ruu-
mide üürihinnad.

Määrati Audru alevikus 
asuva katastriüksuse aadres-
siks Jõe tn 6 ja sihtotstarbeks 
100 % elamumaa.

Määrati Papsaare külas 
asuvate Mesiheina tee 5a ja 
7a ning Lemmetsa külas asu-
va Tööstuspargi tee katastri-
üksuste sihtotstarbeks 100 % 
transpordimaa.

Määrati Papsaare külas 
asuva Jõeotsa tee 4 ja Lem-
metsa külas asuva Jakobi ka-
tastriüksuste sihtotstarbeks 
100 % tootmismaa.

Määrati Kabriste külas 
asuvate Kõrkjaranna, Kõrk-
jakuhja ja Kõrkjavalli ning 
Saulepa külas asuva Pitka 
katastriüksuste sihtotstarbeks 
100 % elamumaa.

Määrati Valgeranna külas 
asuva Andrpoffi katastriük-
suse sihtotstarbeks 100 % 
ärimaa.

Määrati lähiaadressid 
Papsaare külas Elu tee ääres 

asuvatele katastriüksustele.
Lõpetati Kärbu külas Küti 

kinnistu detailplaneeringu 
koostamine. 

Anti projekteerimistingi-
mused Papsaare külas Kal-
datamme tee 1 kinnistule 
teenindus- ja toitlustushoo-
ne ja Papsaare külas Lõvi 
tee 22 kinnistule abihoone 
ehitamiseks ehitusprojekti 
koostamiseks.

Lahendati Meelis Saagimi 
04.08.2017 esitatud vaie.

Otsustati Lemmetsa külas 
Aabrami tee tasuta omanda-
mine Audru vallale.

Anti nõusolek Papsaare 
külas Elu tee 33 kinnistule 
seatud reaalkoormatise kus-
tutamiseks.

24. august
Määrata Marksa külas 

asuvate liikluspindade ni-
medeks Madisemere tee ja 
Madisemere põik.

Anti luba ilutulestiku 
korraldamiseks 26.08.2017 
avalikul üritusel „Valgeranna 
muinastuledeöö 2017“.

Otsustati Valgeranna kü-
las asuvate Jõeääre ja Valge-

ranna Golfi katastriüksuste 
ümberkruntimine ja sihtots-
tarbe määramine.

Määrati lähiaadressid Pap-
saare külas Anni tee ääres 
asuvatele katastriüksustele.

Kinnitati avatud hankeme-
netlusega lihthanke „Audru 
valla sisese õpilasveo teenuse 
osutamine“ tulemused. 

Kiideti heaks Audru valla 
huvihariduse ja huvitegevuse 
kava 01.09.2017-31.12.2018.

31. august
Kinnitati avatud hankeme-

netlusega lihthanke „Audru 
kultuurikeskuse siseruumide 
renoveerimine“ tulemused.

Algatati avatud hankeme-
netlusega lihthange „Audru 
kultuurikeskuse siseruumide 
renoveerimine“.

Suurendati laste arvu 
Audru Lasteaia rühmades.

Lõpetati Meremetsa Puur-
kaevu kinnistu detailplanee-
ring.

Otsustati Audru Koolis 
viiendas klassis õpilaste 
arvu piirnormi suurendamine 
2017/2018 õppeaastaks. 

Planeeringuteated
Audru Vallavalitsuse 17.03.2017 
korraldusega nr 61 algatati Audru 
alevikus Raksipõllu detailplanee-
ring ning jäeti algatamata kesk-
konnamõju strateegiline hinda-
mine. Detailplaneeringu eesmärk 
on Audru alevikus Põllu tänavaga 
külgnevad ca 22,79 ha suurusega 
hoonestamata maatulundusmaa 
kinnistud (Raksipõllu, Raksi-
vahe, Raksiserva ja osaliselt 
Raksijõe kinnistud, katastriük-
suste tunnused 15904:003:2119, 
15904:003:2120, 15904:003:2121, 
15904:003:1806) jagada krunti-
deks ja anda ehitusõigus ük-
sikelamutele ning arendada 
välja ühisveevärki- ja kanalisat-
siooni. Planeeringu eesmärk on 
kooskõlas Audru valla üldpla-
neeringuga – maa-ala on reser-
veeritud elamumaaks. Koostatud 
on keskkonnamõju strateegilise 
hindamise eelhinnang, mille 
alusel planeeringuala ja selle 
lähiümbruse keskkonnatingi-
mustest, tegevuse iseloomust ja 
sellega kaasnevatest tagajärge-
dest lähtudes ei saa kavandatava 
tegevusega kaasnevat keskkon-
namõju pidada oluliseks. Detail-
planeeringu algatamise hetkel ei 

ole ette näha võimalike uuringute 
vajadust. Raksipõllu detailpla-
neeringu algataja ja kehtestaja 
on Audru Vallavalitsus (Pärna 
allee 7, Audru alevik, 88301, 
Pärnu maakond), detailplanee-
ringu koostamise korraldaja 
on Audru Vallavalitsus (Pärna 
allee 7, Audru alevik, 88301, 
Pärnu maakond). Otsusega on 
võimalik tutvuda Audru Valla-
valitsuse kantseleis tööaegadel ja 
Audru valla dokumendiregistris. 
Detailplaneeringu materjalidele 
on avalik juurdepääs Audru valla 
veebilehel www.audru.ee. Info 
info@audru.ee.

Audru Vallavalitsuse 10.08.2017 
korraldusega nr 241 otsustati 
Audru Vallavolikogu 08.03.2007 
otsusega nr 48 algatatud Kärbu 
küla Küti kinnistu detailpla-
neeringu koostamine lõpetada, 
kuna ühepereelamu ehitusõiguse 
määramiseks puudub detailpla-
neeringu koostamise kohustus. 
Otsusega on võimalik tutvuda 
Audru Vallavalitsuse kantseleis 
tööaegadel ja Audru valla do-
kumendiregistris www.audru.
ee, info info@audru.ee.

26. septembril 2017 kell 16.00 
toimub igasügisene kohtumine 

Audru muuseumis
vallavanem Siim Suursillaga.

Eakate päev Aruvälja külakeskuses  
pühapäeval, 1. oktoobril 2017

I Autobuss väljub:
Lavassaare bussipeatus 10.10
Jõõpre bussipeatus 10.15
Audru Kooli parkla 10.20
Liiva 10.22
Kärbu 10.25
Põhara 10.27
Kalevipoeg 10.30
Soeva 10.35
Aruvälja külakeskus 10.40

II Autobuss väljub:
Papsaare Vikerkaare Lasteaia 
parkla 10.15
Ringraja 10.20
Viadukti 10.23
Audru kiriku parkla 10.27
Rebasefarm (Vigri väljak) 10.35
Aruvälja külakeskus 10.45

III Autobuss väljub:
Lindi Lasteaed-Algkool 10.15
Lindi vana kool 10.20
Kõima bussipeatus 10.25
Kihlepa bussipeatus 10.30
Põldeotsa teerist 10.35
Uruste bussipeatus 10.37
Aruvälja külakeskus 10.45

Eakate päeva sündmus kestab 
3,5 tundi.

Osavõtust palume teatada 27. 
septembriks 2017 järgmistel te-
lefonidel: vallamaja – 4472784, 
4472785 või 53492280, Lavas-

saare raamatukogu – 4463308, Jõõpre 
raamatukogu – 4465542 või 5275677, 
Audru raamatukogu – 4464191, Lindi 
raamatukogu – 4467746, Kõima – Helgi 
Peterson – 4463844, Aruvälja raamatu-
kogu – 4460458. Soovime teada, milli-
sest bussipeatusest soovite peale tulla. 
Austatud eakate päevast osa võtta soo-

vijad, palun teatage endast ka sel juhul, 
kui tulete oma transpordiga.

Vastan meeleldi küsimustes, millised 
tekivad eakate päeva korraldamisega te-
lefonil 5349228. 

Peep Tarre
sotsiaalnõunik
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IVI SUTT

lvi Sutt asus tööle Jõõpre 8. kl. Kooli 
1986. aastal ning 2016. aasta sügisel 
täitus tal Jõõpre Koolis 30 tööaastat. 
Hetkel on ta kunsti-, käsitöö- ja ko-
dundusõpetaja. Ta on olnud klassiju-
hatajaks aastani 2012 ning juhenda-
nud nii käsitöö- kui ka kunstiringe. 

Õpetaja lvi Sutt teeb koolis ka sek-
retäritööd.

Õpetaja lvi Sutt rakendab õpeta-
misviise, mis loovad keskkonna, kus 
tema õpilased õpivad innustunult. Ta 
toetab oma teadliku tegevuse ning 
suure töökogemusega õpilaste väär-
tushoiakute ja õpioskuste kujunemist. 
Ta rakendab erinevaid meetodeid, 
sealhulgas digitehnoloogia ja Inter-
neti võimalusi, õppimise toetamiseks 
ja jagab neid ka kolleegidega oma 
ainevaldkondades. Tänu järjepide-
vusele nõudmistes ning hoolivale 
suhtumisele õpilastesse on ta pälvi-
nud nii õpilaste kui ka lastevanema-
te usalduse. lvi Sutt on toetav ning 
abivalmis kolleeg.

lvi Sutt töötab õpetajana ka Audru 
Huvialakeskuses, nii Jõõpre kui ka 
Audru Koolis (kunstiõpetaja) ning 
aitab korraldada kunstilaagreid ja 
ühisüritusi, ta juhendab lõputöid 

ning korraldab erinevaid kunsti- ja 
käsitöönäitusi. lvi Sutt on olnud ju-
hendajaks valla ürituste töötubades. 
Ta on olnud ka täiskasvanute ringide 
juhendajaks. Oma tegevusega on lvi 
Sutt positiivselt mõjutanud nii Jõõpre 
Kooli kui ka Audru valla arengut.

Ta on aktiivne koostöös ja ühispro-
jektides Paikuse Huvikooliga, osaleb 
kunstikoolide arenguprogrammis.

lvi Sutt nõustab vajadusel algklas-
side õpetajaid kunsti- ja käsitöötun-
dide läbiviimisel, jagab oma tööko-
gemusi ning tutvustab koolitustel 
omandatut.

lvi Sutt on Jõõpre Kooli digimees-
konna liige, olles administraatoriks 
nii EHIS-s kui ka ElS-s. Ta juhendab 
õpetajaid ning on tugiisikuks EIS in-
fosüsteemi kasutamises.

lvi Sutt tegutseb aktiivselt Pär-
numaa kunsti- ja käsitööõpetajate 
ainesektsiooni juhatuses.

Õpilaste sõit Audru valla poolt tellitavatel ja makstavatel  
linnaliinidel

nr. 25  HAIGLA - PAPINIIDU - MAI - RIIA MNT. - AUDRU KOOL
 AUDRU KOOL - RIIA MNT. - MAI - PAPINIIDU - HAIGLA
nr. 28  AUDRU KOOL - RIIA MNT. – (MAI – SERVAKU - PAIKUSE KOOL)

Infoleht 1.09.2017

1. Kõigil Pärnu linnaliinidel on keh-
testatud tasuta sõit kuni 5. septemb-
rini (kaasa arvatud).

Alates 6. septembrist kehtib õpi-
lastele kõigil Pärnu linnaliinidel jälle 
tunnipilet hinnaga 0,32 € ja 30-päeva 
pilet hinnaga 5,11 €

Erandiks on liinid nr. 25 ja 28, mida 
tellib ja mille eest maksab Audru vald
2. 6. -24. septembrini on õpilastel lu-
batud linnaliinidel nr. 25 ja 28 tasuta 
sõita ilma õpilaspiletit ja bussikaarti 
omamata. 

E-õpilaspiletid, mida isikustamise 
korral saab kasutada bussikaardina, ei 
ole septembri esimestel nädalatel veel 
kõigile õpilastele välja jagatud. Seetõt-
tu lubame kuni

24. septembrini sõita õpilastel tasu-
ta liinidel nr 25 ja 28 ilma bussikaarti 
omamata. 

Selline sõiduvabadus on vajalik ka 

uute bussiliinide populariseerimiseks.
Kontrolöri jaoks on nooremate pu-

hul ilmselge, et tegemist on õpilase-
ga ning arusaamatust ei saa tekkida. 
Vanemate õpilaste puhul võib kontro-
löril tekkida kahtlus, kas tegemist on 
õpilasega või mitte. Seetõttu peaksid 
õpilased olema suutelised oma õpilase 
staatust või vanust tõendama kas pil-
diga dokumendiga või muul usutaval 
moel.
3. Alates 25. septembrist on õpilastel 
lubatud linnaliinidel nr. 25 ja 28 ta-
suta sõita kodu ja kooli peatuste va-
hel sama korra alusel kui maaliinidel

Tasuta sõiduõiguse saamiseks peab 
kool esitama valda täpselt samasuguse 
taotluse ja sama moodi, nagu maaliini-
de kooli ja kodu vahelise tasuta sõidu 
taotlemisel. Vald vaatab taotluse üle ja 
saadab PÜTK-sse, kus lubatud tasuta 
sõiduõiguse kordade arv ja peatuste 
vahemik seotakse õpilase isikukoo-
diga ning selle kaudu isikustatud bus-

sikaardiga (e-õpilaspilet, Pärnumaa 
Ühiskaart jms.)
4. Alates 25. septembrist tuleb 
õpilasel igakordsel bussi sisenemisel 
oma sõit valideerida. Tasuta sõidu-
õiguse olemasolul annab süsteem 
sõiduõiguse selle alusel. Kui tasuta 
sõiduõigust ei ole, kontrollib süsteem 
30-päeva pileti olemasolu ning selle 
puudumisel müüb bussikaardil oleva 
raha arvelt tunnipileti.

5. Info linnaliinide nr. 25 ja 28 kohta: 
http://pytk.ee/10-teated/612-alates-

01-09-uued-linnaliinid-audrusse-ja-
paikusele.html

Info Pärnu linnaliinide piletisüs-
teemi kohta: https://parnu.pilet.ee/buy

Koostas: 
Andrus Kärpuk

MTÜ Pärnumaa Ühistranspordi-
keskus juhataja

tel. 5100 861
e-mail: andrus@pytk.ee

Audru valla Aasta õpetajateks valiti sel aastal  
muusikaõpetaja Tiia Tamm ja kunsti,  
käsitöö ja kodunduse õpetaja Ivi Sutt

Ohtlike jäätmete kogumisring –  
07. oktoober

07. oktoobril toimub SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetuse abil 
Audru vallas ohtlike jäätmete kogumisring, mille raames saab tasuta üle 
anda kõiki kodumajapidamises tekkinud jäätmeid, va elektri- ja elekt-
roonikajäätmed. 

Ohtlikud jäätmed on näiteks lahustid, happed, värvid, liimid, õlijäätmed, 
ohtlikke aineid sisaldavad pesuained, ravimid, päevavalgustuslambid, pes-
titsiidid, patareid- ja väikeakud, pliiakud, reostunud pakendid ja materjalid, 
elavhõbedat sisaldavad jäätmed jms.

Kuna Audru valla territoorium on suur, siis kogumisringi teostab kaks 
kogumisautot üheaegselt. Jäätmete üleandjal ei ole vaja muud teha, kui valida 
endale sobiv peatus, kus kogumisauto peatub, ning tulla õigeaegselt peatusesse 
ja üle anda oma ohtlikud jäätmed.

Esimese kogumisauto ring:
 Ohtlike jäätmete kogumisringi peatus 

(07. oktoober)
Peatumise 
aeg

1. Lõvi elamurajoon (Lõvisaba tee ring) 9.00 - 9.15
2. Rebasefarm (Oja tn 1 kortermaja ees) 9.30 - 9.45
3. Põldeotsa bussipeatus 10.00 - 10.15
4. Lindi Rannapood 10.30 - 10.45
5. Kirsimäe bussipeatus 10.55 - 11.10
6. Liu bussipeatus 11.20 - 11.30
7. Lindi lasteaia parklas 11.45 - 12.00
8. Kõima keskus (endise kaupluse juuures) 12.15 - 12.30
9. Kihlepa bussipeatus 12.45 - 13.00
10. Eassalu bussipeatus 13.10 - 13.20
11. Soomra (Vene talu sissesõidutee juures) 13.30 - 13.45
12. Kärbu (Lihula mnt ja Kärbu-Kihlepa teeristis) 14.00 - 14.15
13. Põhara (Lihula mnt ja Põhara raba teeristis) 14.30 - 14.40
14. Ahaste keskus (ridaelamu juures) 14.50 - 15.00
15. Soeva (Tänava ja Lihula teeristis) 15.15 - 15.30

Teise kogumisauto ring:
 Ohtlike jäätmete kogumisringi peatus 

(07. oktoober)
Peatumise 
aeg

1. Tiigi tn 44 (endise kaupluse juures) 9.00 - 9.15
2. Jõõpre hooldekodu parklas 9.30 - 9.45
3. Ridalepa bussipeatus 10.00 - 10.15
4. Sangamäe bussipeatus 10.30 - 10.45
5. Lõvi elamurajoon (Lõvisaba tee ring) 11.00 - 11.15
6. Neeva aiandi parkla 11.30 - 11.45
7. Meremetsa bussipeatus 12.00 - 12.15
8. Papsaare lasteaed 12.30 - 13.00

Ohtlike jäätmete kogumsiringi kohta lisainformatsiooni saab telefonilt 5450 
2523 või kirjutades e-postile piret.m@audru.ee.

Eterniidijäätmete kogumisring –  
21. oktoober

21. oktoobril toimub SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetuse abil 
Audru vallas eterniidijäätmete kogumisring. Eterniiti võetakse vastu 
ainult neilt kodanikelt, kes ennast eelnevalt registreerisid! 

 Eterniidijäätmete kogumisringi peatus 
(21. oktoober)  

Peatumise 
aeg

1. Audru alevik (spordihoone juures) 09.00 - 09.30
2. Rebasefarm (Oja tn 1 kortermaja ees) 09.40 - 10.10
3. Tiigi tn 44 (endise kaupluse juures) 10.25 - 10.40
4. Jõõpre hooldekodu parklas 10.50 - 11.20
5. Lavassaare (lasteaia taga, Vee tn ja Rahu tn teeristis) 11.30 - 11.40
6. Ahaste keskus (vana lasteaia parklas) 12.20 - 12.40
7. Kihlepa bussipeatus 13.00 - 13.20
8. Liu bussipeatus 13.40 - 14.00
9. Lindi (lasteaia parklas) 14.15 - 14.40

10. Kõima keskus (endise kaupluse juures) 15.00 - 15.20

Meelespea eterniidijäätmete üleandjatele:
•	 Võta kaasa isikut tõendav dokument.
•	 Ole kohal õigeaegselt.
•	 Eterniit antakse üle allkirja vastu.
•	 Eterniiti võetakse Sinult vastu täpselt sellises ko-

guses, mille Sa registreerisid.
•	 Eterniiti võetakse Sinult vastu täpselt selles peatu-

ses, kuhu Sa ennast registreerisid.
•	 Purustatud eterniiti vastu ei võeta.
•	 Kui selgub, et Sa ei saa siiski sel kuupäeval ja sel 

peatuspaigas eterniiti üle anda, palun anna sellest 
teada telefonil 5450 2523 või kirjutades e-postile 
piret.m@audru.ee.

Piret Mäestu
Audru valla keskkonna- ja heakorraspetsialist

Audru valla segakoor ootab oma  
ridadesse uusi lauljaid!

Audru valla segakoor alustab oma 15. 
hooaega. Enne üldlaulupeo aastat on 
ees ootamas juubeli tähistamine, põ-
nevad kooslaulmised Saksa kooriga, 
koostegemised sõpruskooridega, suvi-
ne etendus Tori põrgus ja palju muud.

Ootame igasse häälerühma uusi 
lauljaid. 

•	 Kooriproovid toimuvad esmas-
päeviti kell 18.00 Audru koolis.

•	 Meie dirigendid on Tiia Tamm 
ja Annely Kuningas.

•	 Saame kokku 25. septembril 
Audru koolis kell 18.00. (Uusi 
liitujaid ootame kell 17.30)

TIIA TAMM 

Jõõpre Põhikooli muusikaõpeta-
ja 1979-1980, Audru Koolis alates 
1.08.1984. Andnud muusikatunde 
kõikides kooliastmetes, juhendanud 
poiste-, mudilas-, laste-, sega- ja nais-
koore. Tegelenud ansamblite, solistide 
ja rahvamuusikaansambli juhendami-
sega ning olnud rahvatantsurühmade 
kontsertmeister.

Juhendab naiskoori „Leelo” ning 
Audru valla segakoori.

Audru kiriku organist.
Oma ainealase professionaalsuse-

ga on Tiia Tamm õpetaja, kelle käe 
alla tullakse laulma hea meelega. 
Tema juhendatavatel kollektiividel on 
kõrge tase ning erinevatel kooli üri-
tustel palutakse Tiialt tihti abi klas-

siõhtu, kontserdi vms läbiviimisel.
Kooride juhendamine on pikaaja-

line protsess ning sõltub suures osas 
õpilaste liikumisest klassist klassi. 
Laulupeo protsessis osalemine tähen-
dab iga viie aasta tagant kategooriale 
laulmist. Kõik Tiia juhendatud koorid 
on välja laulnud I, II või III kategooria 
ning enamasti osalenud ka laulupi-
dudel. 

Ansamblite ning solistidega on 
konkurssidel saavutatud palju kõrgeid 
kohti: Pärnumaa Kaunim Metsalaul 
2016 8.-9. klasside ansambliga III 
koht, Kaunim Metsalaul 2015 8.-9. 
klasside ansambliga I koht, Kaunim 
Metsalaul 2015 solist II koht, Sügisulg 
2015 solist 4.-5. koht. Võtnud õpilase-
ga edukalt osa lauluvõistlustest Kooli 
Canto ja Väike Canto. Ära märgitud 
solistide ja ansamblite kategoorias 
Väike Canto 2016.

Oma tundides suudab Tiia pilli 
mängima panna kõik õpilased, laul-
ma paljud nendest ning samuti saa-
vad kõik õpilased oskused noodikirja 
mõista ning teadmised muusikamaa-
ilmas toimuvast.

Tiia Tamm on nõudlik õpetaja. 
Tema juhendamisel on muusikaha-
ridust omandanud sajad lapsed. Paljud 
neist on jätkanud muusikaõpinguid 
kõrgkoolides või tegutsenud harras-
tusmuusikutena. Oma kollektiividelt 

nõuab Tiia pühendumist ja kvaliteeti.
Erialane enesetäiendamine nõuab 

igalt õpetajalt aega ja kannatust õpitut 
oma töös rakendada. Õpetaja Tiia on 
hoidnud enda professionaalsuse pide-
vas arenemises. Tema kogemusi ja 
nõuandeid arvestatakse maakondlike 
laulupidude organiseerimisel, kooli 
ühisürituste läbiviimisel jm.

Kooli jõulukontsert Audru kirikus 
ja kevadine laulupäev on hinnatud 
ja tunnustatud üritused kogu vallas.

Audru Kooli kauaaegse muusika-
õpetajana on Tiia Tammel suur ko-
gemuste- ja repertuaaripagas, mida 
ta meeleldi jagab nii kooli, valla kui 
maakondlike ürituste läbiviimiseks. 
Ta on olnud kooride üldjuhiks Pärnu-
maa laulupidudel. Tema juhendatavad 
kollektiivid on üles astunud Eesti eri-
nevates paikades, Soomes, Kreekas, 
Walesis jm.

Õpetaja Tiia nõustab oma suurte 
kogemustega kooli arendamist eel-
kõige kultuuri valdkonnas, teeb kol-
leegidega koostööd erinevate õpilaste 
ülesastumiste osas nii koolis kui väl-
jaspool seda. Õppetöös hätta jäänud 
õpilastega leiab lahenduse koostöös 
tugispetsialistide ja lastevanematega.

Pärnumaa muusikaõpetajate aine-
sektsiooni aktiivne liige.

Audru valla vapimärgi nr 26 oma-
nik.
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Uus on ilus
Uute asjadega on kord juba nii, 
et esmapilgul tunduvad nad 
ilusad, lõhnavad, värvilised 
ja ägedad. Siis aga selgub, et 
erilist otstarvet neil polegi ja 
nii nad nukralt tolmu kogumist 
ja vananemist alustavad.

Audru valla uute asjade ja 
objektidega on lood vastupidi-
sed. Uusi tegevuspaiku, teenu-
seid ja hooneid lisandub ribu-
rada ja kõik nad on vajalikud ja 
ühtlasi ka silmailu pakkuvad.

Alustame näiteks hoonetest. 
Aruvälja triibuline külakeskus 
ja Audru Kooli uuenenud hoo-
ne ning ümbrus rõõmustavad 
kõiki neis majades toimetajaid, 
aga mitte ainult. Kasu ja sil-
mailu pakuvad nad ka ümbrus-
konna inimestele.

Bussiliiklus. Tundub lausa 
uskumatu, et nüüd on võimalik 
igas tunnis linna poole ja kau-
gemalegi ning tagasi vurada 
ja lausa linnaliini bussidega. 
Eriti sümpaatne on, et saab 
otse haigla juurde. Loomuli-
kult tahaks iga Audru elanik, 
et pood oleks käeulatuses ja 
bussiühendus lakkamatu, aga 
ehk ei pärsi reaalsus, et seda 
hüvet veel kõigile ei jagu, rõõ-
mu selle üle, et osadel meist see 
võimalus nüüd on.

Valla teed. Toon vaid ühe 
näite. Kärbu küla külavaheteed 
said suvel mustkatte. Eakamad 
külaelanikud ütlesid, et ei usu 
seda enne, kui oma käega kat-
suda saavad. Aga palun – proo-
vi või hambaga. Asi on tehtud.

Eelmises vallalehes paja-
tasime pikemalt Armastuse 
ausambast. Kui ehk leiduski 
kõhklejaid, et mis mõte sellel 
on ja kas ta ka inimeste hulgas 
kasutust hakkab leidma, siis 
nüüd võime tõdeda, et tee selle 
uue objekti juurde ei rohtu. Oli 
suur heameel osaleda näiteks 
Audru valla ühe kulpulmapaa-
ri, Leili ja Vambola Raudkivi 
pulmapeol, mille üheks osaks 
oli pikkade kooseluaastate 
meenutamine ausamba juures 
pingil jalgu puhates. Nii armas.

Inimene võib oma olemuselt 
küllaltki konservatiivne olla 
ja vahel uuendustele vastugi 
punnida. Kui aga asjad aina 
paremuse poole arenevad, siis 
vist nurisemiseks põhjust olla 
ei saa.

Mis oli selle kirjatüki ees-
märk? Vastan – soov ja võima-
lus öelda AITÄH!

Ilusat uut tulevikku meile 
kõigile!

Sirje Suurevälja

ITAALIA. Pärnumaa 4H jaoks sel suvel  
GARDA JÄRV JA DOLOMIIDID

Luuletajad ja poliitikud, suuril-
madaamid ja diktaatorid – kõik 
nad on võlutud olnud Garda jär-
ve laiuvast veesinast. Suurima-
na Itaalia järvede seas peegel-
duvad tema vetepinnalt järvest 
põhja pool asuvad arvestata-
valt kõrged ja kaljused mäed, 
mis lõunas sujuvalt pehmeteks 
küngasteks muutuvad. Mägede 
vahel sulisevad veed jõuavad 
külade ja maaliliste linnakes-
te randadesse ja sadamatesse, 
mis on täis elust rõõmutundvaid 
puhkajaid. On öeldud, et Gar-
da järve äär on lihtsalt taeva-
lik paik, mille külad ja linnad 
ning nende elanikud püüavad 
külalistele pakkuda kõike, mis 
kuulub hea äraolemise juurde. 
Dolomiitide mägede ja Tirooli 
piikonnaga seonduvad sügavad 
mägedesse lõikuvad jõeorud ja 
püstloodsed kivised mäenõlvad, 
erinevat värvi kaljuseinad ning 
järsud rohe-rohelised rohumaad 
muudavad mägede vaated eri-
pärasteks.

9 päeva täis avastusi ja ül-
latusi algas bussisõiduga läbi 
Baltimaade, Poola, Austria. 
Sõiduks Veneetsia vaatamis-
väärsuste juurde kasutasime 
laeva. Linnaekskursioonil käi-
sime Püha Marcuse kirikus, 
jalutasime vanimal turistidest 
tulvil Rialto sillal ja käisime 
kohalikul turul. 3 ööd veetsi-
me Garda järve ääres Sirmione 
lähedal, mis asub järve ulatu-
val poolsaarel. Kitsad kõverad 
tänavakesed, oliivisalud ja 13. 

saj. pärit kindlus on Sirmione 
uhkuseks. Külastasime kün-
kal asuvaid Rooma üliku villa 
varemeid (Grotte di Catullo), 
kust avanesid kaunid vaated 
järvele. Sõitsime nii kaatriga 
kui bussiga mööda Garda jär-
ve äärt. Nautisime Torri dei Be-
nacot ja Malcesinet. Torri dei 
Benaco kindluses asub hetkel 
kohalik etnograafiamuuseum. 
Nägime kalapüügivahendeid ja 
väikest sidrunipuude kasvatust. 
Malcesine maaliline kitsaste tä-
navatega väikelinn paiknes juba 
järve põhjapoolses osas, mille 
juurest algasid kõrgemad mäed. 
Malcesine on tuntud ka oma 
oliiviõlitööstuse poolest, mille 
toodangut külastajatele paku-
ti. Väljasõit toimus ka Romeo 
ja Julia linna Veronasse, mis 
on Itaalia üks vanimaid linnu, 
mille Roomaaegsed muistised 
koos keskaegsete vaatamis-
väärsustega paiknesid linnas 
parajalt sobiva jalutuskäigu 
kaugusel. Imetlesime Julia ar-
mastuse õhkamise rõdu ja Ro-
meo maja, isevalitsejate Scali-
geride imelisi, pitsilisi, taevasse 
tõstetud sarkofaage, imekaunist 
valikut varastest romaani stiilis 
kirikutest ja üht paremini säi-
linud Vana-Rooma amfiteatrit. 
Aega jäi poekeste ja kohviku-
te külastamiseks ja linnamelu 
nautimiseks. Terento maapü-
ramiidid – koonusjad tornike-
sed tipus asetseva tugevamast 
materjalist kiivriga on looduse 
poolt kujundatud geoloogilised 

formatsioonid. Umbes 25 min 
jalgsi mäkketõusu järel jõudsi-
me kunagise looduskatastroofi 
aladele, mille tagajärgi nüüd hu-
vilised imetlemas käivad.

Serrai di Sottoguda on üle 
paari kilomeetri pikk kanjon või 
lõhe, mille keskelt läheb rada. 
Matk kuni 50 m kõrguvate kal-
jude vahel oli sõnulseletamatult 
imeline.

Peale mõnetunnist sõitu 
piki jõeorge läbi Dolomiitide 
mägede jõudsime Marmolada 
mäeharuni. Need on tipud, mis 
paistavad hea ilmaga isegi Ve-
neetsiast. Esimese maailmasõja 
ajal jooksis siit piir Austria-Un-
gari ja Itaalia vägede vahel ja 
austerlased kaevasid tunneleid 
Marmolada liustikusse ning 
itaallased kindlustusid lõu-

napoolsetel järsakutel. Malga 
Ciapela külast viis tõstuk meid 
Serauta mäeni, kus tegime pea-
tuse, et astuda sisse kaasaegses-
se I maailmasõda meenutavas-
se ja kõige kõrgemal Euroopas 
asuvasse muuseumi. Kui algul 
oli meie juhendaja Ülle pisut 
hirmul, et 2950 m kõrgusele 
tõusta, siis sisenenud turvalisse 
tõstukisse, haihtus suur hirm... 

Aga, 1. juulil oli lumi maas! 
Järgnes sõit Saksamaale, 

ööbimine seal ja kojusõit läbi 
Poola, Leedu ja Läti.

Siinkohal täname piirkonna-
juhti Ingat reisi organiseerimi-
se ja reisibürood PEREREISID 
mitmekesise ja huvitava reisi 
eest.

Klubi Jõõprekad liikmed 
õde ja vend Nora ja Miron

 THE SNAPS – Kes nad on?
Käesoleva aasta Kaitseliidupoolne tervitus 
Emadepäevaks oli paljude jaoks tore üllatus. 
Nimelt lindistas ja tegi Kaitseliidu kaasabil 
selleks puhuks muusikavideo ansambel The 
Snaps. 

Kõik bändi liikmed – Jaan Endrik Kir-
si (trumm), Karl Mumme (bass), Taavi 
Raudkivi (kitarr) ning Tanel Vaikjärv 
(kitarr/laul) – on Kaitseliiduga otseselt seo-
tud. Nimelt on kõigi puhul tegemist Noorte 
Kotkaste Pärnumaa maleva Audru rühma 
liikmetega. 

Kirjeldage palun, kuidas te omavahel 
tuttavaks saite ning bändi tegema hak-
kasite?

Karl Mumme (KM): Suured sõbrad ole-
me omavahel kooli algusest saati. 

Tanel Vaikjärv (TV): Mäletan, et bändi 
alustamise idee istutas meile pähe muusi-
kaõpetaja 4. klassis. Ta arvas, et meist võiks 
asja saada. 

Jaan-Endrik Kirsi (JE): Mina ja Tanel 
oleme bändis tegutsenud algusest peale. 
Teised on liitunud hiljem. 

Taavi Raudkivi (TR): Kõigepealt oli meie 
bändi nimeks „Bermuuda Nurgad“, mille 
järgi meid senini on lähedaste hulgas teatud. 
Kuna aga ajaga muutub palju, siis eelmine 
nimi muutus meie jaoks pisut tüütavaks 
ning alates sellest aastast tegutseme nime 
all „The Snaps“.

Mis teid muusika tegemise juures 
paelub?

TV: Mind paeluvad need hetked, kui me 

saame laval koos gruuvida ja jagada oma 
loomingut teiste inimestega ning lihtsalt 
muusikasse totaalselt ära kaduda.

Kui palju teie bändi repertuaarist 
moodustab omalooming?

TR: Hetkel on meil neli enda poolt kir-
jutatud lugu: „Our story“, „Youngsters“, 
„Summertime love“…

JE: … ja loomulikult „Aeg“, mida siis 
kõik said Emadepäeva tervitusena kuulata. 

KM: „Summertime love“ on alles suh-
teliselt uus lugu, mida fännid saavad hetkel 

kuulata ainult live esinemistel, kuid lähipäe-
vadel peaks lugu ka Interneti avarustesse 
jõudma.

Noorte Kotkastena on kõik bändi liikmed 
ideaalsed organisatsiooni liikmed. Nad kõik 
on jätkamas oma haridusteed erinevates 
Pärnu linna gümnaasiumides ning teevad 
seda üpriski edukalt. Neid võib hea käitu-
mise poolest eeskujuks seada rühma noo-
rematele liikmetele. Tegemist on edukate 
sportlastega, kes on vabariiklikel võistlustel 
saavutanud häid kohti väga erinevatel ala-
del, alustades jalgpallist ja lõpetades odavis-
kega. Võistkonnana on nad esinenud edukalt 
maakondlikel Noorte Kotkaste võistlustel 
ning on rühma esindanud ka vabariiklikel 
võistlustel. Suurimatest saavutustest võiks 
ette lugeda auhinnalised kohad maakond-
likel sõjalissportlikel mängudel „Kivid ja 
kännud“ ning „Vändra sprint“. Rühma-
üritustel ei ole nad pelgalt osalejad, vaid 
aitavad nõu, jõu ja ideedega korraldamisel 

kaasa. 
Kuidas sattusite Noorte Kotkaste or-

ganisatsiooni liikmeteks?
KM: Astusin liikmeks, kuna paar sõpra 

olid juba liitunud. Nad rääkisid mulle kui 
põnevaid laagreid ja üritusi organisatsioonis 
korraldatakse. Siis ma hakkasingi mõtlema, 
et miks mina peaksin nendest põnevatest 
sündmustest eemale jääma ning astusin 
samuti liikmeks. 

JE: Minu organisatsiooni astumisel män-
gis suurt rolli endine Audru rühma juht Siim 
Vahkel, kes meid igale poole kaasa võttis. 

TV: Kindlasti ei tohiks ära unustada 
asjaolu, et viiendas klassis sai meie klassi-
juhatajaks õpetaja Kai Oraste (Kodutütarde 
Audru rühma juht), kes meid samuti tagant 
utsitas. Siinkohal võiks mainida ka seda, et 
meie klassist oli organisatsiooniga liitujaid 
rohkemgi ja kuna siis veel rühmas eriti liik-
meid polnudki, oli iga kokkusaamine nagu 
klassiõhtu. 

TR: Mina olen rühmas suhteliselt uus 
liige. Kuna sõbrad käisid pidevalt nädalava-
hetustel juba eelpoolnimetatud huvitavatel 
üritustel, siis hakkas mindki asi huvitama 
ning astusin liikmeks eelmisel aastal. 

Mis on teie jaoks kõige olulisem, mida 
te Noorte Kotkaste organisatsioonist saa-
nud olete?

TV: Tänu Noorte Kotkaste organisat-
sioonile olen saanud palju uusi tutvusi ja 
toredaid emotsioone erinevatest laagritest ja 
võistlustest osa võttes. Kõige tähtsam tarkus 
mida NK organisatsioon mulle õpetanud on, 
on see, et meeskonnatöö on ikka üle kõige.

KM: See üleüldine sõbralikkus kõigi 
kotkaste ja kodutütarde vahel on kõige pa-
rem osa selle juures. Õppimisest siis nagu 
teisedki, et ikka meeskonnatöö on see eda-
siviiv jõud.

JE: Minu puhul samuti uued tutvused 
ja tiimitöö. Ma usun, et mõistame üksteist 
n.ö „poolelt sõnalt“, mis on ülesannete 
lahendamise juures väga tähtis. Oleme ka 
vabal ajal väga palju koos.

TR: Kõige parem tunne ülesande lahen-
damisel on see, kui vastus mõeldakse välja 
kogu meeskonna tegevuse tulemusena. 

Ja lõpetuseks veel üks küsimus. Kui 
kellelgi peaks tekkima huvi teid esinema 
kutsuda, siis kuidas on võimalik teiega 
ühendust saada?

TV: Meiega on võimalik kontakti saada 
läbi e-maili (thesnaps17@gmail.com) või 
Facebooki kaudu. 

Suured tänud ja edu edaspidiseks!
Jarmo Tael

Näitus rannaalade tegevus-
ruumist Audru Muuseumis

Audrukandi rahvas on mere-
äärne rahvas, kelle igapäeva-
sed tegevused ja traditsioonid 
on ikka olnud merega seotud. 
Kohalikele pärnumaalastele 
tuttavad kodused rannad on 
omaette potentsiaal, mida on 
oluline väärtustada. Eestis 
on üle 3500 km rannajoont. 
Pärnumaale jääb sellest mi-
tusada ja Audru valla piiresse 
päris mitmete kümnete kilo-
meetrite ulatuses rannaalasid. 
Mererannad ja rannikualad on 
mitmekesine ressurss, mis on 
nii mõneski mõttes võrreldav 
suurte põllu- ja metsamassiivi-
de olemasoluga teistes piirkon-
dades. Mere lähedal olemine ja 
elamine on siinsetele elanikele 
andnud nii majanduslikku kasu 
kalanduse ja turismi kaudu 
kui ka kultuurilist väärtust 
merekultuuri loomisel ja vil-
jelemisel.

Septembrikuisel Audru 
Muuseumi näitusel on ekspo-
neeritud minu arhitektuuri- ja 
planeerimisalane magistritöö, 
milles ma tegelesin kohaliku 
rannakogukondliku kultuuri-
ruumiga. Töös püüdsin leida 
ja lahti mõtestada Eesti ran-
nikualade üldist ruumilist 
kontseptsiooni, samas tegeleda 
kohalike rannakogukondade-
ga rohujuure tasandil. Erialast 
lähtuvalt pakkusin välja tugeva 
rannakogukonna arenemisele 
kaasaaitava nägemuse koos 
ruumilahendustega, mis soo-
dustaksid hääbuvate ranniku-
alade elavdamist ja aitaksid 
luua sidusama rannakultuu-
riruumi.

Iseloomulikeks rannakul-
tuuriruumi toimumispaika-
deks on magistritöös valitud 
Liu külas asuv paaditöökoda, 
Kabli linnujaam ja endine 
Audru poldripõld pumbajaa-
maga. Need paigad on töös 
aktiveeritud, et luua tegevus-
paiku kohalikele ja külalistele. 
Kõrge turismiintensiivsusega 
Pärnumaal on otstarbekas su-
vitusturismi teenuste kõrval 
kohaliku ettevõtluse kaasabil 
rakendada enam osalusturismi 
võimalusi ka väljaspool Pärnu 
linna. Tegevuste mitmekesis-
tamine omakorda aitaks kaasa 
rannakogukonna järelkasvu 

soodustamisele.
Rannaalade eluolu pare-

maks muutmise ja ruumiliste 
tingimuste täiustamise otsin-
guil lähtusin kahaneva pla-
neerimise ja vajaduspõhise 
kavandamise põhimõtetest. 
Ruumide ja hoonete paind-
lik kasutamine, otstarbekuse 
suurendamine ja hooajalisuse 
vähendamine on lahendusi 
nõudvad kitsaskohad. Piir-
konnas seni esineva hooajali-
suse vähendamiseks soovitan 
kasutusele võtta mõned praegu 
kasutuseta, vähekasutatavate 
või oma potentsiaali mitte veel 
täielikult kasutatavad majad 
ja alad, mida saab erinevatel 
aegadel erinevate tegevustega 
täita.

Seni on rannikualadel kõi-
ge olulisemaks ruumiliseks 
vajaduseks kaitse ebasoodsa-
te ilmastikutingimuste eest. 
Seejärel tuleb erinevate ühiste-
gevusruumide loomine. Kogu-
kondade elu edendamiseks ja 
elukeskkonna parandamiseks 
ainuüksi ruumilahenduste 
pakkumisest ei piisa, vaja lä-
heb ka nii-öelda sädeinimesi ja 
elu käima tõmbajaid. Väga hea 
oleks kui näitusel välja pandud 
magistritöö kohalikele inimes-
tele ideid ja innustust annab.

Audr u Muuseumis 1. 
oktoobrini avatud näitus 
tutvustab sel kevadel Eesti 
Kunstiakadeemia arhitektuu-
riosakonnas kaitstud magist-
ritööd „Rannakultuuriruumid 
– ääremaaliste rannakogukon-
dade aktiveerimine“, mida 
juhendasid arhitektid Andres 
Alver ja Indrek Rünkla. Ma-
gistritöö valmimisel oli oluline 
osa ka mentoril ja Pärnumaa 
kohaliku rannakogukonna 
esindajal Merle Looringul 
ning Pärnu Lahe Parterluskogu 
esindajal Mercedes Merimaal. 
Nüüd rändab magistritöö väl-
japanek erinevates Pärnumaa 
rannakülades, et kohalike 
rannakogukondade liikmed 
sellega tutvuda saaksid ja ehk 
ka pisut innustust leiaksid enda 
elukeskkonna arendamisel. 
Aitäh kõigile kohalikele, kes 
magistritöö valmimisele kaasa 
on aidanud! 

Eva-Liisa Lepik
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Tulge meile külla!
Aruvälja külakeskus kutsub 
tutvuma uue majaga, vaatama 
Anu Põldsami ja Laie-Helje Liivi 
fotonäitust „Vaikne rõõm“, Aivar 
Põllumäe maalinäitust, ajaloo-
näitust „Rännates läbi kohali-
ku ajaloo“, väljapanekut meie 
veteransportlase Pille Kuusiku 
spordisaavutustest, Audru val-
la 25. aastapäevaks pühendatud 
meenete näitust.

Täname kõiki, kes meie maja 
oma näitustega kaunistavad!

Aruvälja külakeskuses toime-
tavad raamatukogu, lasteaed ja 
külaselts.

Malle Kiis 53408253
Aili Elend 56153893

Alkoholivaba suvi
Suvi on aeg, mis noortele tähendab 
vabadust koolikohustustest ning 
rohkem aega, et koos sõpradega osa 
võtta erinevatest suveüritustest. Suve 
saabudes on politsei juba tabanud 
suuremaid ja väiksemaid seltskon-
dasid noori alkoholi pruukimas ja 
pidutsemas nii nagu see on lubatud 
vaid täisealistele. Nende sündmuste 
valguses tasub meelde tuletada mõ-
ningad reeglid, mida järgides saab 
sügisel suvepuhkust meenutada ai-
nult hea sõnaga. 

Kindlasti ei ole alkoholi tarvitami-
ne vajalik peomeeleolu tekitamisel, 
suhtlemise hõlbustamisel või veel 
enam janu kustutamiseks kuuma 
ilmaga. Siinkohal on oluline rõhu-
tada ka lapsevanema eeskuju alko-
holi tarvitamisel. Uuringute abil on 
purustatud müüdid, et kui lapseva-
nem kodus oma alaealisele lapsele 
alkoholi tarvitamist lubab, väldib 
ta sellega lapse väljaspool kodu n-ö 
paha peale minekut. Seega tuleb ko-
dus kokku leppida reeglid, et koduses 
baarikapis olevatele pudelitele kätt 
külge ei pandaks. Mõned reeglid ei 
ole mõeldud läbi sõrmede vaatami-
seks, vaid loodud nimelt noorte kait-
seks. Näiteks lastekaitseseaduse järgi 
on 1. juunist kuni 31. augustini alla 
16-aastasel alaealisel keelatud viibida 

ilma täiskasvanud saatjata avalikus 
kohas kell 24.00-5.00. Kui laps jääb 
välja hiljemaks, tuleb juurutada head 
tava alati oma asukohast teada anda.

Alkoholiseaduse järgi on alaea-
listel keelatud alkoholi osta, omada, 
vallata ja tarbida, mistõttu kauplustes 
küsitakse alkoholi ja tubakatoodete 
ostmisel isikut tõendavat dokumenti. 
Nooremad kliendid, kellelt dokumen-
ti küsitakse, võiksid võtta olukorda 
hoopis huumoriga, kui ostja müüjale 
noorem tundub. Samuti peavad äsja 
täisealiseks saanud noored põhjali-
kult järele mõtlema, enne, kui oma 
sõprade palvel poest siidreid ostma 
lähevad, sest alkoholiseadus kee-
lab ka alaealisele alkohoolse joogi 
pakkumise, võõrandamise või üle-
andmise. Täiskasvanu, kes alkoholi 
alaealistele kättesaadavaks muudab, 
peab endale teadvustama oma rolli 
selles, et noor paneb tarvitades kee-
latut tegelikult ohtu nii oma tervise, 
kuid halvemal juhul ka palju muud.

Alkoholi tarvitamine mõjutab 
aju ja närvisüsteemi sedavõrd, et 
kaduda võib enesekontroll ning käi-
tumine muutub. Alkohol iseenesest 
ei muuda tarvitajaid agressiivseks, 
külgekleepuvaks või ülevoolavalt 
lõbusaks, vaid võimendab inimese 
isikuomadusi. Alkohol on oma ole-

muselt depressant, mis selgitab häs-
ti, miks võib mõni inimene alkoholi 
liigselt tarvitanuna hakata nutma, 
vanu asju meelde tuletama, haledaid 
sõnumeid saatma, tüli kiskuma või 
lausa füüsilist vägivalda kasutama. 
Suhted sõpradega sellise käitumisega 
tihtipeale ei parane, pigem pannak-
se end piinlikku olukorda või lausa 
naeruvääristatakse ennast. Samuti on 
alkoholijoobes inimese reaktsiooni-
kiirus madal, tekivad raskused ajas 
ja kohas orienteerumisega. Kontroll 
oma keha, taju ja mõtlemise üle häi-
rub ning inimene võib sattuda õn-
netuse ohvriks (traumad, riskantsed 
seksuaalsuhted, muude meelemürki-
de tarvitamine lisaks jm). Kindlasti 
ei tohi alkoholijoobes minna ujuma!

Tõelised sõbrad hoiavad üksteisel 
silma peal ja hoolitsevad teineteise 
eest. Liigsete ülemeelikuste puhul 
on tihtipeale mõjusam korrale kut-
sumine lähedaste poolt, võrreldes 
tundmatute ümberseisjatega. Välti-
maks hirmu, et kellegagi on midagi 
halba juhtunud, võiks seltskonnaga 
välja minnes eelnevalt kokku leppida, 
et pärast pidu tullakse koos koju või 
vähemalt antakse teada, et on kenasti 
näiteks takso peale jõutud. 

Karmen Raud
noorsoopolitseinik 

VIII Audru Sildade Jooks
Pühapäev, 5. november 2017
*3 km jooks ja energiakõnd
*9 km jooks ja energiakõnd
*lastejooks 500 m 
*tillujooks
Start 13.00 Audru vallamaja eest.
Vanusegruppide arvestus 3 km ja 9 

km distantsil:
D-2005-2006; C-2003-2004; B-2002-

2001; A-2000-1999; Naised 1998-1982; 
Mehed 1998-1977; NVI-1981-1972; MVI-
1976-1967; NVII-1971 ja varem sündi-
nud; MVII-1966 ja varem sündinud

9 km distantsil joogipunkt Valgeranna 
parkla juures.

3 km distantsi vanusegruppide 3 pa-
remat autasustatakse medaliga.

9 km 3 üldvõitjat meest ja naist au-
tasustatakse karikaga, vanusegruppide 
võitjaid medaliga.

3 km ja 9 km osavõtutasu 5 €, ener-
giakõnd 2 €.

Registreerimine ja numbrite väljas-
tamine 11.00-12.45.

*Lastejooks 500 m
Start 12.15 Audru Lillepoe eest.
Vanusegrupid:
5-6 a poisid/tüdrukud
7-9 a poisid/tüdrukud
Lastejooksu vanusegruppide 3 pa-

remat autasustatakse medaliga, igale 
osavõtjale šokolaad. Osavõtumaksuta. 
Registreerimine ja numbrite väljastamine 
11.00-12.00.

*tillujooks 200 m
Start 12.00 Pärna alleel.
Kuni 4-aastased poisid/tüdrukud.
3 paremat poissi/tüdrukut autasusta-

takse medaliga, igale osavõtjale šokolaad. 
Osavõtumaksuta.

Registreerimine ja numbrite väljas-
tamine 11.00-11.45.

Info tel 56212600

Audrukas edukas Euroopa  
Karikavõistlustel taekwondos

18. ja 19. märtsil toimus Nymburki linnas 
(Tšehhis) taekwondo ITF Euroopa Ka-
rikas „Czech Open 2017”. Võisteldi 7-l 
platsil sellistel aladel nagu sparring, tul, 
hüppetehnika ning purustamine. Võist-
lustel osales 16 riigi 518 sportlast alates 
12 eluaastast ja nad esindasid 47 klubi 
või koondist. Eesti 25-liikmelises koon-
dises võitles Tšehhimaal kuus pärnakat, 
kelle seas ka audrukas Tauri Kaldmäe. 
Pärnu taekwondo klubi tõi koju kokku 

kuus medalit. Kuni 64 kg täiskasvanute 
arvestuses sai Tauri Kaldmäe kulla spar-
ringus ja pronksi kompleksharjutuses.

Taekwondo on Korea võitluskunst, 
mille lõi 11. aprillil 1955. aastal Lõuna-
Korea armee kindral Choi Hong Hi. Oma 
eksisteerimisaja jooksul on taekwondo 
saavutanud suure populaarsuse ja tänase 
seisuga ulatub selle võitluskunstiga tege-
levate inimeste arv miljonitesse. (KH)

Tauri Kaldmäe paremalt teine. Foto erakogu

Vilve Kiisler        In memoriam
26.07.1944 – 30.07.2017
Jälle oli 1. september – tarkusepäev, mil kooliuksed avali valla. 

Pargi tänava uks jääb aga suletuks neile lastele, kellele Sa andsid matemaatikas 
järelaitamistunde ja seda veel sel kevadel…

Sa sündisid kesksuve suures sõjamöllus ja lahkusid oma pere kodus ka juuli-
kuu viimasel pühapäeval, kus Su armastatud lillemeri langetas kurbuses pea...

Olid aastail 1992-1996 Audru valla esimene humanitaar-sotsiaalnõunik. See oli 
põnev aeg, täis avastamist ja tegutsemislusti. Teetähisteks jäid maha Audru valla 
koduloomuuseumi ja Jõõpre hooldekodu avamine, valla- ja kihelkonnapäevad 
ning palju huvitavaid üritusi ja rahvaga suhtlemist.

Oled terve elu olnud õpetaja, kaugõppekeskkooli direktorina tundsid muret, 
et tarkust nõuda pole kunagi hilja. Olid väga nõutud ja hinnatud pedagoog.

Viimaste aastate elutööks oli kodu- ja elulooraamatute kirjutamine, paljude 
mälestuste ülestähendamine. Neid raamatuid on kokku saanud üle 30. Õnnelik on 
inimene, kui ta saab öelda oma eluõhtul: „Ma olen kõik kirja pannud, nüüd võin 
minna rahulikult oma teed...“. Oma haigust trotsides olid Sa ikka võitleja tüüpi 
optimist, kuid selles viimases võidujooksus oleme me kõik kaotajad...

Sul oli suur kunstiraamatute kogu, tütre imelised siidimaalid kaunistasid 
tubade	seinu.	Bridžimäng,	mis	sai	alguse	juba	ülikoolipäevilt,	täitis	iga	Su	vaba	
hetke, nüüd juba arvuti vahendusel kuni viimse valguse viiruni.

Sinu eluteest on jäänud oma pere ja lähedaste mällu ning Audru ajalukku 
sügav jälg kui kunstiteos.

Las eksleb, Vilve, Su rahutu hing, edasi ääretus logaritmide galaktikas…

Mälestavad sõbrad

Eassalu-Neitsi Külaselts kingib Eestile  
ravimtaimede õppeaia

KÜSKi ja EV 100 juhtrühma koos-
töös toimunud EV 100 sünnipäeva-
kingituste tulemused on selgunud 
ning 19 rahastatud projekti seas oli 
Audru vallast Eassalu-Neitsi Küla-
seltsi projekt „Eassalu-Neitsi Küla-
seltsi õueala ravimtaimede õppeaia 
rajamine.”

Konkursile laekus kevade lõpus 
Eestimaa eri paigust 176 erinevat 
ideed, mis ühel või teisel moel tee-
vad Eesti elu paremaks ja rõõmsa-
maks, on kestva väärtusega ja loovad 
kindlama tuleviku lastele. Esitatud 
ideedest vastas nõuetele ja pääses 

sisulisse hindamisse 168. Nende 
seast valiti omakorda välja 30 pari-
mat, mille esitajatel paluti algne idee 
korralikuks projektiks välja arendada 
ja uuesti saata.

Tihedasse konkurentsi, viimases-
se etappi, mahtus ka Eassalu-Neitsi 
Külaseltsi projekt. Ettevõtmise käi-
gus korrastatakse kõrg-haljastus, 
istutatakse uus tarbetaimede hekk 
ja rajatakse õuealale ravim- ja mait-
setaimede õppeaed maastikuarhitekt 
Kati Niibo projekti alusel. Õueala 
ravimtaimede õppeaeda rajatakse 
maitse- ja ravimtaimede peenrad. 

Väliklassi sisustuseks rajatakse 
kattega kõnniteed ja palkmaterjalist 
õppe-laud koos väli-istepinkidega. 
Õueala piirdehekki istutatakse eri-
nevad tarbetaimed, põõsad, näiteks 
ebaküdoonia, kuslapuu, viirpuu 
jms. Samuti istutatakse puid-põõ-
said, mille marjad, viljad ja lehed 
on kasutatavad toidu- või ürditee 
materjalidena. 

Palju õnne Eesti Vabariigi 100. 
sünnipäevaks ja jõudu Eassalu-neitsi 
Külaseltsile! (KH)

Audru valda läbib Baltimaade pikim 
matkarada

Rahvusvaheline projekt “Läänemere ran-
niku matkarada Lätis ja Eestis”  rahvus-
vahelise nimega “Hiking Route Along the 
Baltic Sea Coastline in Latvia – Estonia”, 
jõudis Audru valda, kus Audru Valla-
valitsus, SA Pärnumaa Turism ja MTÜ 
Eesti Maaturism märkisid koostöös maha 
Audru valda läbiva matkaraja osa. Samas 
tehti läbi ka jalgsi testmatk Papsaarest Liu 
külla. Rada lookleb ca 30 km pikkuselt 

mööda mereäärseid Audru valla teid. 
Kuni 2019.a. oktoobrini kestva projekti 
eesmärk on luua 1100 km pikkune Balti 
riikide pikim matkarada mööda Lääne-
mere rannikut Leedust Eestisse. Eestist 
hõlmab rada Pärnumaad, Läänemaad, 
Saaremaad ja Hiiumaad ning see on osa 
Euroopa kaugmatkarajast E9 (European 
Long Distance Path E9). (KH)

Lindi Lasteaed-Algkool kuulutab välja konkursi LASTEAIAÕPETAJA ame-
tikoha täitmiseks, tähtajalise lepinguga, alates 1. detsembrist 2017.
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooninõudeid tõendavate dokumentide koopiad esitada 
5.oktoobriks 2017. a Lindi Lasteaia-Algkooli aadressil: Lindi küla, Audru vald, 
88302 või e-maili aadressil: lindi@lindikool.ee märgusõnaga „Konkurss”.

Info telefonil 5345 4588
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Toimetus: Pärna allee 7 Audru 88301, telefon 447 2788. Toimetus ootab kaastöid ja reklaame 10. kuupäevaks e-posti aadressil maris.m@audru.ee. 
Artikli sisu õigsuse eest vastutab artikli autor. Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada. Toimetus: Maris Moorits, 
Sirje Suurevälja, Vahur Tamm, Peep Tarre. Väljaandja: Audru Vallavalitsus. Küljendus ja trükk OÜ Hansaprint. Hind 0,10 eurot

Tel. 505 9868
Õnnitleme 
vastsündinuid!
KIRA REIMOND 19.06.2017
TIRON MÄRT 30.06.2017
GOLOLOB MARKUS 01.07.2017
VAHER FRANZ 25.07.2017
REMMELGAS ROSABEL 22.05.2017
POPP LISELLE 20.07.2017
FUKS LISANNA 22.07.2017
 RAKU ARMIN 15.08.2017
PÕDER OSCAR 21.08.2017
VAKK EMMELIINE 18.08.2017
LEMESH SOFIIA 30.08.2017

KIRIKUTEATED

VEOAUTOJUHI JA BUSSIJUHI AMETIKOOLITUSED 
PÄRNUS
Lp. kutseline autojuht!
Kui teil hakkab 
kutsetunnistuse kehtivusaeg 
lõppema, siis olete oodatud 
osalema täiesti uuel tasemel 
autojuhi 35-tunnisel 
täiendkoolitusel Pärnus.
Meie koolitused on kõik 
autojuhi töö- ja puhkeaja ning 
sõidumeerikute süvaõppega.
Ametikoolituste ajakava:
• 05.-08.10.2017
• 02.-05.11.2017
• 07.-10.12.2017
Koolituse hind ühele 
kategooriale 156 eurot. 
Veoauto ja buss koos 192 
eurot.

Asume Pärnus Swedbanki 
ärimaja teisel korrusel 
(Kontserdimaja kõrval).
Helista meile julgelt telefonil 
5886 7665 või külasta meie 
kodulehte: www.autosert.ee

Tõeliselt 
praktilised, 
kasulikud ja 
kaasahaaravad 
autojuhtide 
ametikoolitused.

Audru Püha Risti Kogudus
Audru Püha Risti kogudus ootab 
8. oktoobril kõiki oma liikmeid 
tähistama lõikustänupüha 
ja kiriku aastapäeva. 
Jumalateenistuse algus kl 11.
Võimalus liituda Audru 
kogudusega.
Audru koguduses algab sügisene leerikool. Oma huvist andke palun 
teada 12. oktoobriks koguduse õpetajale Tiina Jannole (55629595 või 
tiinajanno@hotmail.com). Teretulnud on kõik soovijad. Leerikoolis 
õpitakse kristliku usu põhisisu ja eetikat, tehakse tutvust luterliku 
kiriku ajaloo, tavade ja eluga ning antakse orientiirid kristlasena 
elamiseks. Leeriõnnistus annab koguduse täieõigusliku liikme 
seisuse, mis võimaldab muuhulgas tuua ristimisele oma lapsi, olla ise 
ristivanemaks ja laulatada oma abielu. Täiskasvanu, kes ei ole lapsena 
ristitud, ristitakse leeriõnnistamisel.
Sügis on parim aeg õppimiseks ja leerikool on teadlik valik!

Jõõpre Püha Suurkannataja Georgiuse kirik
Laupäeval, 07.10.2017 kell 10.00, toimub Jõõpre Püha Suurkannataja 
Georgiuse kirikus liturgia. Lõikustänupüha. Andide õnnistamine. 
Teenib Pärnu ja Saare pühitsetud piiskop Aleksander. Kõik huvilised on 
oodatud.
Info telefonidel:  Preester Agaton Paalberg – 5384 1350
 Helju Holm – 5 196 8992

Mis on Noorte Tugila?
Noorte Tugila aitab kaasa, et 
noor saaks haridusteed jätkata 
või tööturule jõuda. Tule, saame 
kokku, arutame ja leiame lahen-
duse!

Kus asub Noorte Tugila?
Vaata veebilehte www.tugila.ee, 
kust leiad just oma kodu kohale 
kõige lähema Noorte Tugila 
keskuse. Eestis toimib Noorte 
Tugila programm juba 144 oma-
valitsuses.

PÕNEV TEEKOND VÕIB ALATA SIIT? 

www.tugila.ee
Hei! Kui sulle tundub, et sinu elu pole läinud plaanitult, ja sa vajad lahenduse leidmisel tõuget, siis Noorte Tugila toetab sind!

Millal võiksid pöörduda Noorte Tugila poole?
Heidi Paabort, Noorte Tugila juht: 
• Noorte Tugila poole võib pöörduda noor vanuses 15–26 eluaastat 

igal ajal ja põhjusel – olgu selleks soov leida motivatsiooni või enese-
kindlust, jätkata haridust või jõuda tööturule.

• Kui tunned, et kõik ei ole läinud plaanitult – sul ei ole tööd või vaja-
likku haridust, tunned end tõrjutuna, sul pole sotsiaalvõrgustikku, sul 
on hirmud tööle kandideerimise või õppimise ees –, siis tasub tulla ja 
kohtuda.

• Programmis osalemiseks ei ole ühtegi eeltingimust ja see on tasuta!
• Pea meeles, et kohtumine meie programmi spetsialistiga ei kohusta 

sind millekski. Kui soovid, võid võtta sõbra, ema või isa kaasa! Tugila 
spetsialist on sõltumatu usaldusisik.

• Noorte Tugila spetsialistid toetavad noori, aidates neil oma soovides 
selgusele jõuda. Lisaks kogemuste saamisele noorsootöö kaudu aitab 
Tugila luua noortel kontakte haridusasutuste, organisatsioonide ja 
tööandjatega.

Kes rahastab  
Noorte Tugila tegevust?
Noorte Tugila on osa Euroopa alga-
tatud Eesti Noortegarantii riiklikust 
tegevuskavast, mille eesmärk on 
aida ta töö kaotanud või koolist lah-
kunud noortel naasta võimalikult kii-
relt ühiskonnaellu. Noortekeskuste 
programmi Noorte Tugila tegevusi ra-
hastatakse haridus- ja teadusministri 
kinnitatud ning Eesti Noorsootöö 
Keskuse elluviidava ESFi kaasrahasta-
tud programmi „Tõrjutusriskis noorte 
kaasamine ja noorte tööhõivevalmi-
duse parandamine” raames. Noorte 
Tugila programmi viib ellu Eesti Ava-
tud Noortekeskuste Ühendus.

Noorte Tugila keskused asuvad üle Eesti, guugelda ja leia meid üles: www.tugila.ee Rohkem infot leiab: www.tugila.ee

Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond

Eesti
tuleviku heaks

MTÜ Eassalu Neitsi Külaseltsi ringid Kihlepas 
Neitsiraba külastuskeskus-Külamajas 2017/2018

• Nobedate Näppude käsitööring esmaspäeviti 
13.00-17.00. 

• Savi ja Klaasikoda töötab neljapäeviti 16.00-20.00. 
• Kangakudumine järjekorra alusel.
• Muud üritused ja koolitused jooksvalt 

(info külaseltsi kodulehelt).

E 19-20 Linetants – Kaie Seger

16-19 Noortetuba (7-16 a) – Ene Säde, Kristel Närep 

T 18-19 Aeroobika – Katrin Saare

K 16-17 Tasakaalutund noortele (7-16 a) – Anneli Kala

16-19 Noortetuba (7-16 a) – Ene Säde, Kristel Närep 

N Folkloorirühm Tarn (üle nädala) – Linda Mulk

16-19 Noortetuba (7-16 a) – Ene Säde, Kristel Närep 

18.30-20.30 Segarahvatantsurühm Lindi Lappajad – Maie Kalbus

R Kokandus noortele (7-16 a) – Karmen Feldman 

P 17-18 Aeroobika – Katrin Saare

Lindi rahvamaja huviringid 2017/18 hooajal

Info telefonil 5345 4588




